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Angajament: Acum că am deschis acest fișier îmi asum responsabilitățile următoare:




Nu voi rezolva întrebările de mai jos, fiind ajutat de cineva sau folosind vreo resursă
ajutătoare ci le voi rezolva singur/ă, în limita maximă de o oră
Nu voi verifica răspunsurile până nu le voi înregistra pe platformă
Nu voi divulga parolele pentru teste și grile vreunei persoane care participă la
Examinarea TN16 – platforma online

EXODUL 1 TIMOTEI IOV

190416

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Pe altarul tămâierii, Aaron va arde tămâie în fiecare dimineață și seară.
2. Mucările și cenușarele sfeșnicului erau de aur curat.
3. Evreul nu avea voie să asuprească pe văduvă, pe orfan și pe străin.
4. Moise putea ridica un altar de pământ dar nu și de piatră.
5. Pe cele două pietre de onix, trebuiau săpate numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Când s-a coborât Domnul să vorbească poporului, muntele Sinai era tot numai:
a) fum
b) foc
c) negură
2. Câte zile trebuiau copiii lui Israel să mănânce azime în luna întâi a anului?
a) șapte (7)
b) opt (8)
c) zece (10)
3. Ce trebuiau Moise, Aaron și fiii lui să-și spele în ligheanul de aramă?
a) capul
b) mâinile și picioarele
c) capul, mâinile și picioarele
4. Domnul i-a promis lui Moise că prin el va face lucruri:
a) mari
b) minunate
c) înfricoșate
5. Placa de aur era legată de mitră:
a) cu o sfoară albă
b) cu o sfoară roșie
c) cu o sfoară albastră

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. ca un semn
2. semn de aducere aminte
3. „prin îndurarea Ta...”
4. „prin puterea Ta...”
5. „mană”

a. „ai călăuzit pe poporul acesta”
b. „îl îndrepți (pe popor)”
c. pe mână
d. pe frunte
e. Casa lui Israel

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Evreii au ieșit din Egipt, din casa ________
2. Pe cine a năpustit Domnul în mare?
3. De către cine au fost rostite următoarele: „Voi ne-aţi făcut urâţi lui faraon şi slujitorilor lui; ba încă le-aţi dat sabia
în mână ca să ne omoare.”?
4. Cu cine trebuia să ia o familie de evrei mielul de Paști dacă era alcătuită din puțini membri?
5. Ce trebuia să așeze Moise în Cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte, dincoace de perdeaua dinăuntru?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Tot aurul întrebuințat la lucru, ieșit din daruri, se suia la:
a) douăzeci și nouă (29) de talanți
b) șapte sute treizeci (730) de sicli
c) o mie șapte sute șaptezeci și cinci (1775) de sicli
2. Ce vor mânca lăcustele care vor lovi Egiptul?
a) ce a lăsat piatra
b) ce a mai rămas nevătămat
c) toți copacii care cresc pe câmpii
3. Referitor la urgia cu muștele, faraon a zis următoarele:

a) „De data aceasta, am păcătuit; Domnul are dreptate, iar eu şi poporul meu suntem vinovaţi.”
b) „Duceţi-vă de aduceţi jertfe Dumnezeului vostru aici în ţară.”
c) „Vă voi lăsa să plecaţi, ca să aduceţi jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustiu; numai să nu vă depărtaţi
prea mult, dacă plecaţi. Rugaţi-vă pentru mine.”

FELICITĂRI!
→ Dacă ați terminat de rezolvat testul de mai sus, urmați imediat pașii următori:


Nu vă verificați (nu modificați răspunsurile), folosind diverse surse de informare, până nu trimiteți rezolvarea testului, în format
nemodificat, spre Misiunea Elohim! Este important ca răspunsurile dv să fie înregistrate în baza de date pentru validare.



Intrați acum pe site-ul MCIE accesând următorul link: http://misiuneaelohim.com/teste-tn16/



Odată ce ați ajuns pe pagina TN16 de pe site, accesați Formularul de înregistrare rezultate teste și completați cu atenție fiecare
câmp din formular trecând exact răspunsurile redate pe hârtie. Răspunsurile trebuie să fie scurte și clare.



După ce ați înregistrat răspunsurile dv, puteți să vă verificați accesând fișierul Grilă corespunzător.



Așteptați publicarea pe site a următorului test.
*Nu uitați că pentru nivelul PREMIUM, trebuie să realizați la finalul parcurgerii celor 10 teste un punctaj de minim 95,00/85,00
pentru calificare. După fiecare test completat trebuie imediat să completați Formularul de înregistrare rezultate teste pentru a
fi înmatriculat. În caz contrar, pierdeți punctajul aferent testului respectiv și vă va putea afecta când se va realiza Clasamentul
final. După ce înregistrați testul, trebuie să așteptați parola pentru grila aferentă.

Mult succes și binecuvântare,

Alex Sîngeorzan
coordonator MCIE
contact@misiuneaelohim.com

